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MÚSICA
Friedrich Cerha serà
avui en l’homenatge
que rep a la Pedrera
El Trio Kandinsky s’encarrega-
rà aquesta tarda de posar la
música al concert homenatge
que la Fundació Caixa Catalu-
nya retrà al compositor vienès
Friedrich Cerha, que, segons
va anunciar l’organització,
participarà en l’esdeveniment.
Benet Casablancas i Gertraud
Cerha presentaran l’acte. L’en-
trada a la Pedrera és gratuïta.

REMODELACIÓ
El Museu
d’Arqueologia reobre
les sales pompeianes
El Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya ha reobert les anome-
nades sales pompeianes de la
seva seu a Barcelona després
de millorar-ne les instal·laci-
ons. Les sales, tancades des
de l’octubre, contenen les
col·leccions d’època romana
de bronze i de vidre. A més de
canvis estructurals en la ins-
tal·lació elèctrica i la il·lumina-
ció, també s’ha refet la repro-
ducció de les pintures d’una
de les cases de Pompeia.

Cultura
enbreu

forçat a adaptar-se a la nos-
tra realitat, només la violèn-
cia reductiva del pamflet per-
met encaixar la seva visió
amb l’actual.

Fer de Hovstad un propie-
tari d’una cadena de televi-
sió és una imatge molt mo-
derna, però perverteix el
personatge perquè l’objectiu
del mitjà és incentivar el de-

profunda càrrega dialèctica
per posicionar-se críticament
sobre situacions que ens són
molt pròximes, però també
un muntatge desequilibrat
en el llenguatge teatral i en la
coherència entre el missatge
d’Ibsen i el reelaborat per
l’equip artístic. Tot i la insis-
tència de Mayorga, Ibsen no
és un autor del segle XXI. El
seu discurs està superat per
l’evolució que han viscut els
conceptes d’individu i col·lec-
tiu al llarg del segle XX. Ibsen
només serveix com a punt
d’inici d’un llarg camí. Però

L
a correcció formal és
una mesura insuficient
si s’inicia l’ambiciosa

empresa de versionar una
obra major de la dramatúr-
gia europea com Un enemi-
go del pueblo. En especial si
és el sempre interessant
Juan Mayorga qui firma la
revisió del text d’Ibsen dirigit
per Gerardo Vera per al Cen-
tro Dramático Nacional.

És un muntatge d’innega-
ble excel·lència escenogràfi-
ca, molt clar en la seva volun-
tat de recuperar l’obra per al
segle XXI, d’aprofitar la seva

Crítica* teatre

On és el poble?

JuanCarlosOlivares

sig (el consum) i endormis-
car el pensament i l’acció de
la massa. Ibsen no és un visi-
onari. Podria intuir els suc-
cessos més immediats del
segle XX, però no hi ha res a
Un enemigo del pueblo que
expliqui l’actual relació entre
el bé particular i el bé comú.

Vera tampoc no troba
l’encaix escènic entre l’Ibsen
canònic i la seva forçada mu-
tació contemporània. Teatre
formal correcte, però inca-
paç d’explotar eficaçment
tot el potencial dels perso-
natges, ni tan sols en el cas

de Francesc Orella. Un clar
exemple n’és la intranscen-
dència emocional de la cru-
cial escena de l’assemblea,
un quadre centrat en l’eficà-
cia dels protagonistes men-
tre el grup actua com a sim-
ple comparsa, sense caràc-
ter de personatge col·lectiu,
sense aportar la necessària
tensió al conflicte que en
aquell moment es planteja.

*
Un enemigo del pueblo, DE
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11 D’ABRIL

Tot i la insistència
de Mayorga, Ibsen
no és un autor
del segle XXI

SantiagoRusiñolSA
Un grup d’experts en l’escriptor i poeta modernista impulsen
la creació d’una societat per estudiar i promoure la seva obra

Bernat Deltell
SITGES

Un grup d’escriptors i ex-
perts en l’obra de Santiago
Rusiñol impulsen la creació
d’una Societat Rusiñol per
tal de promoure l’obra de
qui va ser el cap visible del
Modernisme i un dels per-
sonatges més influents de
l’art català del tombant
dels segles XIX i XX. Aques-
ta societat s’encarregaria
d’estudiar la vida de Rusi-
ñol, promoure l’edició de
l’obra completa, facilitar la
representació dels seus
textos teatrals i afavorir les
traduccions amb la cele-
bració de col·loquis i la cre-
ació de grups d’estudi, i
també per mitjà de la publi-
cació d’una revista i un but-
lletí electrònic.

“En definitiva, es tracta
de reunir en un grup tots
els estudiosos de l’obra de
Rusiñol d’arreu del món”,
segons el president de la
Societat Catalana de Llen-
gua i Literatura, August
Bover.

La idea de crear aquesta
societat ha sorgit en el
transcurs del col·loqui in-
ternacional sobre Santiago
Rusiñol que va finalitzar
dissabte a Sitges. Al llarg de
tres dies diverses persona-
litats del món cultural cata-
là van glossar l’obra de Ru-
siñol coincidint amb els
actes de celebració del 75è
aniversari de la seva mort.
L’objectiu d’aquest simposi,
dirigit pel mateix August
Bover i l’escriptora Vinyet
Panyella –responsable de la

més extensa biografia que
hi ha en l’actualitat sobre
Rusiñol, titulada El cami-
nant de la terra–, era posar
en relleu l’etapa que va en-
frontar l’autor de L’auca del
senyor Esteve amb Eugeni
d’Ors i el Noucentisme i
obrir una nova via d’estudi
d’aquest període.

Tot i així, el director de la
Institució de les Lletres Ca-
talanes, Oriol Izquierdo, ja
va advertir que “el nostre
és un país molt petit i, per

tant, no ens podem perme-
tre el luxe de prescindir ni
de Rusiñol ni d’Ors”. L’es-
criptora Carme Riera, en el
discurs de cloenda del sim-
posi, va deixar clar que
Modernisme i Noucentis-
me són compatibles, tot i
no amagar les seves prefe-
rències: “A aquestes alça-
des de la vida em sento
més a prop del programa
de civilitat del Noucentis-
me, que tanta falta ens fa a
Catalunya, que no pas del

Modernisme”. Això no obs-
tant, “també he de dir que
em sento més a prop de la
figura de Rusiñol que no
pas de Xènius, a qui no puc
separar del seu personatge
convertit en cotorra del
Movimiento”.

Presentació el 2008
La Societat Rusiñol neix
sota el paraigua de l’Institut
d’Estudis Catalans i, tot i
que aviat serà operativa, no
es presentarà públicament

fins al primer trimestre del
2008. Per Vinyet Panyella,
la resposta ha estat “escla-
tant” gràcies a la seixante-
na d’inscrits i participants
al col·loqui, entre els quals
hi ha Oriol Pi de Cabanyes,
Guillem-Jordi Graells, Fran-
cesc Fontbona, Ricard Sal-
vat i Damià Pons, “que han
vist la necessitat d’impulsar
aquesta iniciativa per in-
ternacionalitzar la figura i
l’obra d’un dels grans noms
de la nostra cultura”. ■

La Biblioteca de Catalunya acull aquests dies una exposició sobre ‘L’auca del senyor Esteve’ ■ XAVIER BERTRAL


